פרוטוקול ישיבת
הנציגות הבית ספרית
 4במרץ3102 ,

נוכחים :יעל מזור ,כלנית ,דור ,טלי מורן ,סמדר ,רוני ,יפה ,אוה ,מיכל ,מורן

 .1ערב ביאליק :כלנית מציגה את תכני הערב המערב את כל ילדי ביה"ס מכיתות א-ג .מדובר בערב
שיא המסכם עשייה רב תחומית בנושא .יעל מוסיפה כי נעשתה חשיבה בנוגע למיקום ונוכח היקף
קהל הילדים והורים הוחלט על חצר ביה"ס .כולנו תקווה כי מזג האוויר יהיה נוח .אשר לנוכחות
אחים צעירים – היות ומדובר בתכנים מורכבים ,הנהלת ביה"ס מבקשת הימנעות מהבאת אחים
צעירים .סוכם כי נציגויות ההורים יוציאו הבהרה ברוח זו לכיתותיהם.
 .2שבוע בריאות והספורט :היענות ההורים הייתה נמוכה אך אין הדבר מפיל את רוח הצוות
החינוכי .הוחל בהתעמלות בוקר –  3פעמים השבוע .יום שלישי – הכנת שייק פירות בהפסקה
הגדולה .יום רביעי – יום ספורט בהשתתפות גן אוצר וגן נוף .כל כיתה בביה"ס תגיע בצבע חולצה
אחר (תכלית ,לבן ,ירוק ,אדום) יום שישי – יום הפירות והירקות הצבעוניים כשכל כיתה
מתמקדת בצבע אחר (ירקות ופירות ירוקים ,אדומים ,כתומים-צהובים ולבנים).
המחנכים ערכו שיעורים בכיתות סביב ארוחת בוקר בריאה.
 .3עדכוני הורים :טלי מעלה בקשה לשלוח התראה של שבוע לפחות בבקשות המצריכות היערכות
במעורבות הורים כגון חולצה ספציפית ,מאכל ,הפסקה פעילה וכו'.
 .4אתר ביה"ס :התפתח דיון האם יש צורך גם במיילים מלבד אתר ביה"ס לשם עדכון ההורים
בנעשה ו/או הודעות ובבקשות מיוחדות .יעל הביעה דעתה שאם לא ירוכז החומר באתר ביה"ס
אלא יהיו מיילים ספציפיים לא תיווצר תרבות של עיון שוטף באתר .ההורים הביעו קושי
בהתעדכנות אישית-עצמאית באתר ביה"ס .נושא יידוע ההורים בדבר מטלות/שיעורי
בית/מבחנים וכו' צריך להיבחן האם יש להטיל את האחריות על הילדים ו/או פרסום באתר ו/או
מיילים אישיים להורים.
 .5קייטנות :יעל מבקשת כינון ועדה בנושא קייטנה בחודשי הקיץ ,בחינת מפעיל ו/או המשכיות
התנהלות המועדונית ,ליזום קייטנה נפרדת בביה"ס ושיווקה מעבר לילדי המועדונית.

 .6הרצאה להורים :הרצאה בנושא "כישורים חברתיים בגיל בית ספר יסודי" תתקיים ביום ג 3.4.13
בערב .עלות השתתפות תהיה  .₪ 33סוכם שפרסום והרשמה יתחילו כבר כעת.
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 .7יום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות איבה :אפשרות לשני כיוונים :טקס בערב שכל הקהילה
מתכנסת או בבוקר עצמו לקראת שעת הצפירה .בבי"ס שלנו הילדים צעירים .יעל התלבטה בעניין
והחליטה על טקס פנים בית ספרי בבוקרו של יום הזיכרון .הורים יוזמנו להשתתף בו .שנה הבאה
נבחן מחדש נושא קיום טקס בערב יום הזיכרון.

 .8סמל בית הספר :הורה לילדה שעתידה ללמוד בביה"ס בשנה הבאה (בעל בית דפוס) הביע נכונות
להציע רעיונות נוספים ולהעלותם בפני הנהלת ביה"ס ונציגות ההורים.

 .3הנחיות לתזונה בריאה בארוחת עשר :מורן מעלה צורך בהנחיה לארוחות הביניים בביה"ס
(ארוחת עשר והפסקת פרי) וסוכם כי הצעות לארוחות בריאות יחד עם איסור על חטיפים
למיניהם יפורסמו להורים.

 .13קט-רגל :התקבלה הצעה למגרש קט-רגל ויעל בוחנת נכונות ותקציב מהעירייה.

 .11גינה אקולוגית :לירן וחן לא יכולים לקחת על עצמם את הובלת הפרויקט  .קבלן עירייה יבנה
תשתית ואח"כ השתילה תעשה בביה"ס וזאת אחרי פסח.

" .12במפים" :יעל מתבקשת לפנות לעירייה עם בקשת התקנת במפים בכביש הגישה לביה"ס.

 .13קבוצת מרתון :אוה מעלה רעיון שקבוצת הריצה שהחלה אימוניה לקראת מרתון ת"א שיתקיים
החודש (מינימרתון) תמשיך את פעילותה ותצרף לשירותיה ילדים נוספים.

 .14נוהלי נציגות הורים בית ספרית :אוה מעלה צורך לקבוע נוהלי הצבעה ברורים לנציגות ההורים –
בהיחשב לעובדה שביה"ס צומח ומתן משקל לדעות וצרכים השכבות הגבוהות אך עם מספר
תלמידים מצומצם יותר.

" .15בי"ס ללא שיעורי בית" :יפה מעלה את הנושא שהועלה בעבר ולא ניתן לו היזון חוזר .יעל
אומרת ששום קיצוניות לא נכונה ויש לאזן .התפתח דיון בין הנציגים על מטרת שיעורי הבית .יעל
מסכמת שלא יהיה לכאן או לכאן אלא שיעורים עם חשיבה :תרגול ,התאמה לילד המסוים ,חקר
יצירתיות .לא השלמת חומר מהכיתה ולא תעסוקה לאחה"צ.

הישיבה הבאה נקבעה ליום ה'  11.4.13בשעה .23:33

רשמה :מיכל יניב
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